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In sesiunea IULIE 2020 Examenele de licenţă şi de disertaţie se vor sustine online. 

Imediat ce avem informațiile aprobate în Senatul universității,  o să le postăm pe site-

ul facultății 

Foarte IMPORTANT !!!! 

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE 

 

Pentru a putea participa la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea IULIE 

2020, absolvenții se vor înscrie în mediul online (în luna MAI 2020) după cum 

urmează mai jos)   
 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICENŢĂ 

Pentru studenții din ultimul an de studiu (promoția 2020) 

 

Cerere tip de înscriere la examenul de licenţă (o găsiți pe site-ul facultății la secțiunea 

Licență și Disertație) Absolventii vor completa cererea de înscriere, o vor semna, scana și o 

vor trimite pe adresele de e-mail care vor fi indicate mai jos împreună cu următoarele 

documente SCANATE (nu poze): 

Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării de licență (o găsiți pe site-

ul facultății la secțiunea Licență și Disertație) 

Declarație pe proprie răspundere prinvind prelucrarea datelor cu caracter personal (o 

găsiți pe site-ul facultății la secțiunea Licență și Disertație) 

Diploma de bacalaureat- dacă diploma de bacalaureat se află în original, la dosarul 

studentului, nu mai trebuie trimisă !!! In cazul în care diploma în original nu este la dosar, 

trebuie să scrieți pe ea, conform cu originalul și să semnati și pe pagina 1 și pe pagina 2). 

Cartea de identitate (Carte de identitate scanată, pe care scrieți conform cu originalul și o 

semnați) 

Copie de pe transferul bancar referitor la taxă de înscriere examen de licenţă – 70 lei - 

doar pentru studenţii cu taxă și 100 lei pentru absolvenții din alte promoții.  

Taxa de înscriere se va plăti prin transfer bancar la: 

  Beneficiar:  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV  

CIF: 4317754  

Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX  

Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV  

Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu şi corect, următoarele date și 

informații :  

Numele si prenumele absolventului și inițiala tatălui (exact așa cum este înmatriculat), facultatea si 

pentru ce se achită aceasta taxă. Ex: Popescu X Ana/FSEAA/taxa examen licenta  

 
 Pentru diplomele de licență mai este nevoie și de 3 fotografii color recente, dimensiunea 3/4, 

pe hârtie fotografică mată (pentru ca ştampila să poată fi aplicată) Dar, despre când le veți 

putea aduce, vă vom informa ulterior.  

 

 

 



Pentru absolventi din promoții mai vechi, în plus 

 

Diploma de bacalaureat (diploma scanată, pe care veți scrie Conform cu originalul și o veți 

semna) 

Certificatul de naştere (certificat scanat, pe care veți scrie Conform cu originalul și o veți 

semna) 

Certificatul de căsătorie (numai dacă studenta este căsătorită și înmatriculată și cu numele 

de căsătorie !! La fel se va scrie Conform cu originalul si se va semna) 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA DISERTAŢIE  

Pentru studenții din ultimul an de studiu (promoția 2020) 

 

Cerere tip de înscriere la examenul de disertație (o găsiți pe site-ul facultății la secțiunea 

Licență și Disertație) Absolventii vor completa cererea de înscriere, o vor semna, scana și o 

vor trimite pe adresele de e-mail care vor fi indicate mai jos împreună cu următoarele 

documente SCANATE (nu poze): 

Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării de disertație (o găsiți pe 

site-ul facultății la secțiunea Licență și Disertație) 

Declarație pe proprie răspundere prinvind prelucrarea datelor cu caracter personal (o 

găsiți pe site-ul facultății la secțiunea Licență și Disertație) 

Diploma de bacalaureat- dacă diploma de bacalaureat se află în original, la dosarul 

studentului, nu mai trebuie trimisă !!! 

Diploma de licență- dacă diploma de licență se află în original, la dosarul studentului, nu 

mai trebuie trimisă !!! 

Suplimentul la diploma de licență - dacă acesta se află în original, la dosarul studentului, nu 

mai trebuie trimis !!!  

In cazul în care diplomele în original nu sunt la dosar, trebuie să scrieți pe ele conform cu 

originalul și să le semnati - pe fiecare pagina. 

Cartea de identitate (Carte de identitate scanată, pe care scrieți conform cu originalul și o 

semnați) 

Copie de pe transferul bancar ref la taxă de înscriere examen de disertație – 70 lei - 

doar pentru studenţii cu taxă și 100 lei pentru absolvenții din alte promoții.  

Taxa de înscriere se va plăti prin transfer bancar la: 

  Beneficiar:  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV  

CIF: 4317754  

Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX  

Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV  

Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu şi corect, următoarele date și 

informații :  

Numele si prenumele absolventului și inițiala tatălui (exact așa cum este înmatriculat), facultatea si 

pentru ce se achită aceasta taxă. Ex: Popescu X Ana/FSEAA/taxa examen disertație  

 

Pentru absolventi din promoții mai vechi, în plus 

 

Diploma de bacalaureat (diploma scanată, pe care veți scrie Conform cu originalul și o veți 

semna - pe ambele pagini) 

Diploma de licență și Suplimentul la diploma de licență  
Trebuie să scrieți pe ele conform cu originalul și să le semnati - pe fiecare pagina. 

Certificatul de naştere (certificat scanat, pe care veți scrie Conform cu originalul și îl veți 

semna) 

Certificatul de căsătorie (numai dacă studenta este căsătorită și înmatriculată și cu numele 

de căsătorie !! La fel, se va scrie Conform cu originalul si se va semna) 

 

 Pentru diplomele de master până în 2015 mai sunt necesare și 3 fotografii color recente, 

pentru diplomă, dimensiunea 3/4, pe hârtie fotografică mată (pentru ca ştampila să poată fi 

aplicată)  Dar despre când le veți putea aduce, vă vom informa ulterior.  



 PROGRAM ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ / 

DISERTAȚIE 

 În mediul online 

Nr. 

crt. 

Programul de studiu (licență 

sau master) 

Zile / perioadă 

 

Adresa de e-mail 

1 Marketing - ZI Perioada 04.05 – 

15.05.2020 

delia.rau@unitbv.ro 

 

Marketing – ID Perioada 04.05 – 

15.05.2020 

delia.rau@unitbv.ro 

 

Master - Politici și strategii de 

marketing 

04, 05, 06 mai 2020 adriana.zamfirescu@unitbv.ro 

2 ECTS - ZI Perioada 04.05 – 

15.05.2020 

kovacs.claudia@unitbv.ro 

  

ECTS - ID Perioada 04.05 – 

15.05.2020 

kovacs.claudia@unitbv.ro 

Master - Administrarea afacerilor 

în turism 

07 și 08 mai 2020 adriana.zamfirescu@unitbv.ro 

3 Management - ZI Perioada 04.05 – 

15.05.2020 

liliana.niculescu@unitbv.ro 

Management - ID Perioada 18.05 -

26.05.2020 

liliana.niculescu@unitbv.ro 

Master – Management și strategii 

de afaceri 

11, 12, 13 mai 2020 adriana.zamfirescu@unitbv.ro 

4 Afaceri internaționale - ZI Perioada 18.05 -

26.05.2020 

 

delia.rau@unitbv.ro 

Afaceri internaționale - ID Perioada 04.05 – 

15.05.2020 

liliana.niculescu@unitbv.ro 

Master – Relații economice 

internaționale 

14 și 15 mai 2020 adriana.zamfirescu@unitbv.ro 

5 Finanțe și bănci - ZI Perioada 18.05 -

26.05.2020 

liliana.niculescu@unitbv.ro 

Finanțe și bănci - ID Perioada 18.05 -

26.05.2020 

liliana.niculescu@unitbv.ro 

Master – Management financiar 

bancar 

18 și 19 mai 2020 adriana.zamfirescu@unitbv.ro 

6 CIG - ZI Perioada 18.05 -

26.05.2020 

kovacs.claudia@unitbv.ro 

CIG - ID Perioada 18.05 -

26.05.2020 

delia.rau@unitbv.ro 

Master – Politici contabile, audit și 

control de gestiune 

20 și 21 mai 2020 adriana.zamfirescu@unitbv.ro 

7 Informatică economică - ZI Perioada 18.05 -

26.05.2020 

kovacs.claudia@unitbv.ro 

 

Administrarea afacerilor (în limba 

engleză) - ZI 

Perioada 04.05 – 

15.05.2020 

adriana.zamfirescu@unitbv.ro 

Master – Sisteme informatice 

pentru afaceri 

25 și 26 mai 2020 adriana.zamfirescu@unitbv.ro 

 

Important : absolvenții se vor înscrie online strict în zilele programate. Înscrierea 

este independentă de promovarea sesiunilor de examene sau de depunerea lucrarilor 

de licență / disertație.  

 



Vă rugam nu trimiteți e-mailuri goale, doar cu attachment si fără titlu. La subiect 

scrieti: Inscrere examen de licenta sau disertatie. In e-mail scrieti de ex.  

Popescu X. Ana – absolvent CIG ID, promotia 2020 (sau alta promoție daca sunteti 

absolvent mai vechi) 

 

 

Vă rog să urmăriți zilnic site-ul facultății pentru informații actualizate !! 


